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NYT IDRÆTSANLÆG
Efter "flere-års be tænkn.i.ng ser det endelig ud til at k
kommunen nu vil .realisere planerne om et ny t idræts-
an Læg, Jordarbejdet er i fuld gang og forventes af s Lut

-"Jet til efteråret; Så bane.rrie sku.l.l.e kunne taGes j.
brug i feråret 65 o Dette pludselige skred i p.Lane rnc
kommer som en glædelig overraskelse? og hilses med
tilfredslJed indenfor idrætsforeningen.

*******************************
NL\ BORDCl1ENNISOPHØRE?
På-eTbestyreises -=-og udvalgsmøde i sidste ug e , l)J ev
det gj ort klart 9 at man står overfor bordtermissæso-
nen uc.en ledere ~ Sidste års dygtige leder G.( Ra;Jil1us-,
sen kan ikke Længer-e påtage sig hve rve t , idet han må
koncentrere Gig om sin uddannelseo De 0vrige to udvalg
medlemmer Ho Jessen og li. Zimmer kan heller ikke for~-

"sætte? og såfremt der ingen ledere melder sig? ser man,
sig nødsaget til at lade denne gren hvile J. deE kOill-
mende sæson.

******.****~-***-l(-*:***.;('******-K-**.y,-

HOLM- FÆGTEBORG.
(i~)or at få så bredt et udsnit som muligt af medlemmer-

nes mening om? hvilken bane man skulle benytte til ef-
teråretger der blandt bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer foretaget en skriftlig nfstemningt" som viste 9 at

FE
HAINS LORENZEN
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D R · side 2- eres nser 13 stemte for Holm, og 8 for
.;:9,(~.~.p.Pt•..•~l.:l ~ ]l~gteborg. Efterårets kampe

ti""""-" vi.L derfor blive henlagt til
• ~ Holm stadion.

Da rne & Herre salon **********-l(-*~H***
1.RÆNERKURSUS

Storegade 49. Tlf. 51648 H.J .Jermer er af DBUblevet______~ __~~ A_x=_~,~--~llLdbudttil at deltage i træ-

~:(v:J.litetfr~m1,....~:...alt nerkursu~ 2, SOll,for~går på
\'; il Ldr-æ t.shøj ako.l.en l VeJle først

p.~'- ;/0· ~m·«v:» C~n i ju~i9 og strækker s~g over. ; u.\ •• wv~~~-i\.Q ~ 4 dage. Indbydelsen ma betrag-
UOlOn'lal_Tc:~~-,I!ram tes S?ll en gestus overfor. -T)er-n i.: :L~••••i u, me:r , Lde t DBUselv udpege.,

N'ORDBORGTif.~1~.20 deltagerne blandt de 'dygtigste
, ~ fra tidligere kurser.

. Thorvald Rasmussen deltager i
~ ~p 8~~4. cy kl e r ~ra:ne:r:kursus 1 sammested. s'i.d s

SAAB ~I l Jul19• og vil uden tvivl væ-'.nc.~lerter re at f Lnde blandt de indbudte'
tilbehør m. næste år.

Hans W. Petersen m *********-K-********
TRÆNINGEN
for seniores fortsætter hver

itorq. 2, Nonibors. til. S IS 15 tirsdag og torsdag kl. 18.00.
___ """æ""'__'." --t0gså i."Danfoss ferien". DogF aflyses træningen de torsda~erugt hvor ~er dagen i forvejen S;il

grønt - bto~~~=r les f Lr'kanttu'rner-Lng; Ynglinge

SI k· bb I .Ud· ne træner uændret, medens junien o e s r , salO'- ore s holder ferie til meJr'")g
den 29 ds , \

Nordborg· ****-l(-***********-lH

T F 51831 FIRKANTTURNERINGEN_---L---- ---.·'.--....•er af spilleudvulget arrangeret
for at holde spillerne i træn-

Våd vask - Tør vask ing til Gfterårs turne ringen.

REKORD V
ASK Kampene spilles på Holm stadi-

on? og programmet er påbegyndt:

E
."" Onsdag den 26-6. .-

RU
LL . VAS K Ki:-is.30 c8::,'.41- ser.5~ 6-1

kl. 20.00 ser. 5--- yngle o-o
Holrnq 6 Tlf 51238 (fortsætter side 3)

TIL SAl1TLIGESENIORSPILLERE~
Under henvisning til omt2~en
af firkæLtturneringen~ bedes
samtlige deltagende spillere
be+~)agte dette arrangement fra
m~'~største velvilje og for- ~
ståelse.Dette er en ny og
interessant måde at vedlige-

-holde sommortræningen, -aom eraf overordentlig stor betyd- "..--...:.::;;;.----------
ning for at kunne starte ef-
tGrårsturneri.ngen i topform.
Vi håber at a'LLe vil gå ind
herf or , -Tnden efterårsturns:-
ringens start vil vi forsøge

- at arrangere træl1ingskampe
mod udenbys hoLdc· -

Og, lad os så blive fritaget
for alle disse kGdelige af-
bud, som har haft til vore
privatkampe i foråret o Det
skader ikke alene de, der sen-
de ~afbu~9 men i endnu højere
grad dem der ikke sender af-
bud. ---
Fortsat god spillelyst ønsker
~ ..~ . . . Spilleudvalgeto

{ ktJ'n""r.l'r':rm'å'''kva'iTtet'e'r'' i
'kødIflæsk Fa. J.Jørgen Jensen
lfee k Storegade 46 Nordborg
1 n ræ Tlf. 51406

_ i=!; ilt:> 7
side 3

Onsdag den. 3.•.7 •
1\:.1.18; 30 ser:4"j- yngle
kl.19.45 ser.5-- ser.5~
Onsdag_den 10-7. 1
kl.18.30 ser.4 - ser.5-. 2kl.19.30 ser.5-- yngle

*",L************

II'""\...- ~ __ !_~ _ ...L .! _•t

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG DRES

PÅ HOTEL

UNION
Dyp i Dyrups

NORDBORG
FARVEHANDEL
.'.,aalal J..ar ••••.... ,....

HANDELSBANKEN
l NORDBORG

Til. 501 OS

Kontoret i Langesø 5 16 15



Dagblad"
Ugeblade

. TIdsskrIfte,
Fotoarllkler

Tob.k,-
'o; p•.plrv.•,er

I
m.m. Telefon 5 2279

- Man køber det h os

KAMP R

Alt i l.klasses
kød og pålæg,. R 'VI •.• ~

Storeg. 56 Tlf.51715

AJ

tr~P.HA~EN TElF.

~51610

side 4
'I STILL]NGERNEefter forårstur-!

neringen er~fcr seniores og
plglinge~således~
Serie 49alle hold har spillet
9 kampe.
SkeIde
Havnbjerg
Tinglev
Augustenborg
Åbenrå
Lysabild
Nordborg
Hjordkær
Hostrupskov
BYlderup

17 points
16
11
10
10

7
6
6
5
2 I

I
hold har spillet'

I
20 points
17
17
14
12
'11
8
4
4
4
3

side ?
TUR:tJ""ERINGSPLAl'iJENfor efterL-

årsturne.ri-ngen,og målscoreE-
nesamt resultaterne fra for-
årstvrneringen, vil blive
bragt i augustnummeret.

**.***********
KONTINGENT
Nu er forårsturneringen af-
sluttet90g m8J:1llskal i løbet
af kort tid til at se på,
hvordan efterårsturneringen
bedst kan afvikles. Demie "far-
ri ~ vil sikk~rt ex.mange
bllve brugt tll at lndhente,
hvad der i den forløbne tid
er blevet forsømt,hvorfor de
der opkræver kontinge.nt for-
venter, at mange får deres
forhold vedr. -kont Lngerrt
bragt i orden.

G.H.
**************

Vær et lovlydigt og virksomt
medlem for din forening.

*************-)(-
KVÆRULp..NTEN
Det har længe været alminde-
lig kendt,ut der kværuleres

holdh~r s~illetfo~færdeligt indbyrdesblllildt
'\~ ise'ill.holds spillerne.· Der

12 points er ingenting der skader et
11 hold mere end j nå r ap.i LLe r-ne
8 skælder ud på hinQUden~og
8 indleder skarpe diskussioner
6 under en kamp ,
6 Kværulanten mener at de ~~dre

spiller idiot, men han er den
der spiller størst idiot •Ham
bliver der lagt mærke til?
modstanderne fryder sig, pub-
likvID græmmer sig,mens med-
spillerne mister grebet om

5
O

Stillingen for juniores kan
på nuværende tidspunkt ikke
oplysi!,?s.rnen vil blive bragt
i næste nummer.,

Serie 59alle
11 kampe •.
Nordborg 1
Egen 1
Ulkebøl
Ketting
Havnbjerg
Notmark
Lysabild
Augustenborg
Egen 2-------------------------1 Svenstrup..cNø.••~·t.ø~.'C. Nordborg 2

...; Ynglinge 9 alle

.tØ~~r..·V~....sl(j ..-, Iy~~~i~d
Sønderborg

vi Erik Rudbeek. Nordborg
Telf.S1479 Ridepladsen 3 Åbem~å

.----~--------------------~ TinglevPadborg
Ulkebøl
EroageT

~:A.·$ ·C:Ht~IDT
Ur-e & optik, guld & sølv

Telefon 500 15
N.ORDBOR.G

CERTINA·
AUTOM.-\flC

LOCKEY Fodbold-
støvler:

* Telefon S 16 25

EfTER KAMPEN MØDES VI
ild.ØLLJlRts· .

.Callllllltia
Sroregade {ok- Telf. S 1986

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd.

Fa. H. STI LHOFF
Nordborg-Tlf. 51473



spillet mere og mere?for til iDRENGESIDENfortsat fra s.6.
sidst at ende med et neder- Puslinge 2~ Alle hold har
lage spillet 6 kampe.
Intet er mere nedbrydende på Augustenborg' 10 points
e t+h o.l.ds moral end skænderi- Ulkebøl 10
er. Her er virkelig et punkt, Lysabild 8
hvorpå man være med til at Nordborg 7
ferbedre si t holds lIT ali tet . Sønderborg 2 3
og popularitet. Hvis man en- Hørup '2
delig er så meget dygtigere Notmark 2 2
end alle de andreyog absolut Vi må desværre skuffe dreng-
skul, gøre_ sig bemærket som
dirigent 9 da lad ud'ba.Le I ~~rne ene ved ikke at kunne bringe

stj ingerne i deres r.ækkerblive posi tiveOpl11llilt1.en"" •
KWL det får en spiller til at før i næste nr.,idet vi ikke

har kunnet fremskaffe resul~
spille bedre under kampen. t t o l af k
Q 'd 1° ° h a erne pa nog-e - ampene.okal der en e 19 glves en en D l '~f ~ 11 t d

tOllo d k b k og ran Vl or~æ e9a ren-s l ang un er ampen , ør urt A f 7 l h 14 .
f ', t af'f 0- ge Ol" rampe ar P01-an øreren ageCt.L ære, og ln- t d TI h 6 . t

~ gen som helst .anden; Ellers n s 9 ~g _ r-enge ar poa.n s
har man 11 forskelliO'e menin- for 5 kampe.. o
gor,og det er klart at det ********************
forværrer situationen bet yde- Lørdag den 29/7 får vi besøg
ligt" Det må enhver kunne fOI af et drengehold fra Horsens
stå og respektere. ]\reja,. som vort drenge A
Ovenstående stykke er ikke hold skal prøve kræfter med

________ ---- ••.•••.,rettet mod en ellæT flere be- på Holm stadion kl.19.00.
ST0T ANNONC0RERliJE- stemte spillere,men bør tage&-Gæsterne indkvarteres privat,

til eftertanke af enhver fod- og NIF benytter hermed lej-
DE STØTTEROS ______boldspiller~ -ligheden til at takke for

re!>'o.. gæE"~riheden i drengenes hjem**************************** } ~******************** *******************
BJENGESIDEN- STILLINGERNE---_.-.-_.. ---_._.-
us Lf.ngø 1 9 alle hold har

spillet 6 kampe.
_._----------~,~~·=~>Nordborg 10 points

Radioeentral ønderborg . 1 9
Iavnbjerg 9
gen 7
otmark 1 5
roballe 2
vens trup O

(fortsætter side 7)

Dame &Herre~frisør
HP. Jensen&Søn

3 mands betjening
Storeg. 41 Tlf. 51417

Alling i Elling

~as?",,~~
Storegade 30·32

Tlf. Nordbortt S IS 40

Nordborg - Tlf. S 17 50

TAB OG VT"JD

ME]) S~~E SIND.••.• ~

Nordborg

~SlEHSEN
Storegade 4, Nordborg, tlf. 5 1426 ...
Altid ~et nyeste i ~r1~mmofonpladei'

1"<:"fHn ~,,;g ft.n.r ,~rll

side Ej side 7

50 PUSLINGEhar nu betalt de-
t res kontingent,hvilket bevi-

ser de interesserer sig for
fodboldspillet gerne vil væ-
re med , Måske bør man forsø-

o ge at lave et par hold mere?,

*******************
Vi har lige fået oplyst, at
drenge A ligger på 1.plad-
sen? og drenge TI på 3.plad-
sen. Fine resultater. - -

Der er ingen tvivl-

~~OKI-kaffe
er bedst!

H.Michaelsen DANBO
18~gsmate~iel -

og kulhandet

'-~\\~~J1oderne
\~ møbler

TDDRJ Pei~rs~n;
Storeg~~e48 - Nordbol ;;

- Tlf.5 1931

Rutebilkiosken
vis-c-via

SPORTSPLADSEN
DANSK SVENSK STAAL

J. NØRRELYKKE

Nordborg Tlf.51443



f

Storegade 34

"'.50070
.

!I!iS .- (
\

PROTEST: I kreds 126 serie 5, har Nordborg 1 vundet
kampen mod Augustenborg på protestn Augustenborg hav-
de benyttet en spiller ~ der havde spillet turnerings-
kamp på et 8l1.det'hold dagen i f orvø jen ,

*******************************
(J -,

Der gøres endnu engang opmær-ksom på~ at man må sørge
for at have penge med for kørsel til udekampe ,-Der vil
fremover ikke tolerere s Længo ro tids restencer , En pa-
ragraf i loven giver endog mulighed f or: at udelukke
medlemmer der har pådraget sig gæld til f'or'erri.ngen ,

*******************************
rp,\T;f<'T\Trn"-YOTDTirp har- ap i.Ll.e t l' ~'~r'l"s mod "-~rl'l~ Bo.l.ckLub- ·.•_._.,-,.l\l-Lrl ...LJ... _J. .1.... ~ ••..i . v~ _ }\.L_ l""l~ ...J.....,; _ •• J.~-,-

Diilon:-Q-i-tabt 1-8. På h.j emmabane har mantabt 2-4- til
Odd er , Søndag den 30. j un.i. Sl?tJ,l.':Jl~ IDS\:c.l :::... EC,'J.gsz", ..og søn,-
§.§,K den~~L:,fq·li sI2j-ll2.J.? 11010_(:'0 rlå l!'ægteJJorg_stad~.2!l ~1;:
13" 30 mod.Stevnstrup o _ .. _

-*******************************
AlJNONC0RERT\W.v i.Lvhv.i.e vde t er øneke Li.g't j kunne få deres
annoncer. ændret til 1.sept. Besked herom bed.os venligst
givet til opkræverne, der vil kontakte Dem sidst i. ~u-
li eller først i august. :

*******************************
Driv din idræt for din forriøjelsef din sundhed og-din
udviklings skyld9 - men aldrig for vindings skyld.

.dPn L _

Forhandler af:

Barber &:
Frisere-
o rr me

Leif Ellegaard
HERREFRIsøR

~~?~~ lO •.TI\ Sf 1'0


